
Deylemf ile birlikte müslüman oldular 
(628-630) Onların İslamiyet ' i kabul et
melerinde Herakleios'un, Kisra ll. Hüs
rev'in ordusunu yenerek Medain 'i teh
dit etmesinin de önemli rolü olmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'de (bk. er-Rum 30 / 1-5). 
vuku bulacağı on yıl kadar önce haber 
verilen bu olay yüzünden Ebna iran'dan 
yardım almaktan ümidini kesmiş ve yer
li halk karşısında zor durumda kalmış
tır. Sasanfler'in yıkılınaya yüz tuttuğu
nu farkeden Ebna. Mekke'nin fethinden 
sonra gittikçe nüfuzu artan Hz. Muham
med'in peygamberliğini ve Medine'nin 
siyası otoritesini kabul etmenin bir za
ruret olduğunu hissetmişti. Bazı riva
yetlere göre Vebr b. Yuhannes ile Ffrüz 
ed-Deylemf, Ebna'nın müslüman oldu
ğunu haber vermek üzere Medine 'ye 
gitmişler, Hz. Peygamber'le görüştükten 
sonra San'a'ya dönmüşlerdir. 

Ebna'nın İslamiyet'e girmesiyle birlik
te Yemen'de putperestlik, Yahudilik. Hı
ristiyanlık, Mecüsllik, dolayısıyla da ya
bancı hakimiyeti sona ermiş ve bölge is
lam devleti topraklarına dahil olmuştur. 
Hz. Peygamber. Veda haccından sonra 
vefat eden Bazan'ın yerine oğlu Şehr'i 
vali tayin etti. 

Resül-i Ekrem'in hastalanması üzeri
ne yerli halkın Ebna'ya tepkisi şeklinde 
başlatılan Yemen'deki irtidad hareket
leri sırasında Ebna İslamiyet'ten dönme
miştir. Mütenebbf Esved el-An sf, Vali 
Şehr'i şehid etmiş, ancak daha sonra 
kendisi de Ffrüz ed-Deylemf tarafından 
öldürülmüştür. Hz. Ebü Bekir, Ebna'dan 
Ffrüz ed-Deylemf'yi San'a'ya vali tayin 
edince Kays b. Mekşüh isyan ederek Eb
na'nın ileri gelenlerinden Dazeveyh ei
Farisfyi öldürdü. Ffrüz ve arkadaşları ka
çıp Ben! Havlan' a sığındılar. Ffrüz ed
Deylemf, daha sonra müttefikleri Ben! 
Ukayl b. Rebia ve Beni Ak ile iş birliği 

yaparak Kays b. Mekşüh'u mağlüp etti. 

Ebna'dan Bazan Hz. Peygamber'i gör
meden müslüman olmuş, gerek Ebna'
nın gerekse San'a'daki diğer insanların 
müslüman olmasına zemin hazırlamış
tır. Sahabi olan Vebr b. Yuhannes ile Ff
rüz ed-Deylemf İslamiyet'i halka anlat
mışlar, Hz. Peygamber'den hadis rivayet 
etmişler ve San'a'da bugün Cami-i Ke
bir olarak bilinen mescidi yaptırmışlar
dır. Muhaddis Hemmam b. Münebbih, 
kardeşi tarihçi Vehb b. Münebbih, Ah
med b. Hanbel· in kendisinden hadis al
dığı Ebü Yüsuf Muhammed b. Vehb ve 
Tavüs b. Keysan, Ebü Vail Avf b. isa, Ab
düla'la b. Muhammed ve Leys b. Ebü Sü-

leym gibi meşhur kişiler Ebna'dan olup 
.. Ebnavi" nisbesiyle anılırlar. 

Ayrıca Sa'd b. Zeyd b. Menat'ın Ka'b 
ve Amr dışındaki oğullarına ebna denil
diği gibi Abbasi halifeliğinin ilk dönem
lerinde bu ailenin fertlerine, onları des
tekleyen Horasanlılar'a ve diğer meva
li*ye "ebnaü'd-devle" ; Memlük emirle
rinin oğullarından teşekkül eden ve sa
dece savaş zamanlarında askere alınan 
ihtiyat kuwetlerine "ebnaü'l-etrak" (ev
ladü'n-nas): Osmanlı ordusunda kapıku
lu ocaklarını oluşturan altı süvari bölü
ğünden birincisine de "Ebna-i Sipahiyan· 
adı verilmiştir. 
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EB RE HE 
(~1) 

Ebu Yeksum Ebrehe 
el-Eşrem el-Habeş'i 

(ö. 570 [?]) 

Tarihte Fil Vak'ası olarak 
bilinen olayın kahramanı, 

L 
Yemen valisL 

__j 

Son Himyeri hükümdan Zünüvas'ın, 
Hıristiyanlığın yaygın olduğu Necran'da 
Yahudiliği zorla yaymaya çalışması üze
rine Habeş Necaşisi'nin 525'te Eryat ku
mandasında Yemen'e gönderdiği ordu
da Ebrehe de vardı. Zünüvas ' ı mağlüp 

ederek Yemen'e hakim olan Eryat ile Eb
rehe arasında çıkan anlaşmazlık sonuç
ta bir savaşa sebep oldu ve halkın des
teğini sağlayan Ebrehe Eryat'ı öldüre
rek Yemen'de idareyi ele geçirdi (537). 

EB RE HE 

Eryat ile yaptığı savaş sırasında dudağı 
veya burnu yarıldığı için "Eşrem" laka
bıyla anılan Ebrehe Yemen'e hakim ol
duktan sonra Habeş Necaşisi'ne bir mek
tup göndererek kendisine itaat arzetti
ğini bildirdi. Necaşi de bir iç savaşa mey
dan vermemek için onun Yemen'e haki
miyetini ve valiliğini onayladı. 

Ebrehe mutaassıp bir hıristiyandı. Bu 
dini yaymak için yoğun bir faaliyete geç
ti. Bu maksatla San· a ·da. Arapça kay
naklarda Yunanca ekklessia kelimesinin 
Arapçalaşmış şekliyle Kalis (Kulleys) ola
rak geçen muhteşem bir kilise yaptırdı. 
Binayı süslemek için Bizans İmparator
luğu'ndan mermer ve mozaik ustaları 
getirtti. Böylece bütün Araplar'ı kutsal 
saydıkları Kabe yerine bu kiliseyi tavaf 
etmeye zorlamak, aynı zamanda Mek
keliler'in giderek gelişen ticari faaliyet
lerine engel olmak ve San'a'yı hem di
ni hem ticari bir merkez haline getir
mek istiyordu. Onun çeşitli ülkelere pro
pagandacılar gönderip halkı hac için 
San'a'ya çağırmasına öfkelenen Kinane 
kabilesine mensup bir Arap, Ebrehe'nin 
kilisesine giderek oraya pisledi. Bunu 
duyan Ebrehe. Kinane kabilesi mensup
larının San'a'ya gelip kiliseyi tavaf etme
lerini istedi. Ancak onların bu teklifi red
dederek elçiyi öldürmeleri üzerine Ka
be'yi yıkroadıkça sonuç alamayacağını 

anladı ve Mahmud adlı filin de bulundu
ğu bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü. 

Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak istemesini 
hoş karşılamayan Yemen eşrafından Zü
nefer adlı bir kişi topladığı kuwetlerle 
Ebrehe'ye karşı çıktı. fakat yenilerek esir 
düştü. Zünefer'i hapsedip yoluna devam 
eden Ebrehe bu defa Has'am kabilesin
den bir birlikle mücadele etti ve başla
rında bulunan Nüfeyl b. Habib el-Has'a
mfyi de esir aldı. Ebrehe Taif'e geldiğin
de şehir halkı tarafından karşılandı ve 
halk adına konuşan Mes'üd b. Muatteb 
itaat arzedip Lat adlı putlarına dokunul
mamasını rica etti. Ebrehe'nin bu ricayı 
kabul etmesi üzerine Ebü Rigal adında 
bir kişiyi ona kılavuz olarak verdiler. Eb
rehe Mekke yakınlarındaki Mugammes·
te konakladı ve Esved b. Maksüd adlı bir 
Habeşli'yi Mekke'ye göndererek şehir ya
kınındaki develeri ordugaha getirtti. Gas
pedilen develer arasında Hz. Peygam
ber'in dedesi Abdülmuttalib'in develeri 
de vardı. Abdülmuttalib develerini is
temek üzere ordugaha gelince Ebrehe 
onun Kabe için ricacı olmak yerine de
velerini istemesini garipsemiş, bunun 
üzerine Abdülmuttalib kendisinin sade-
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EBREHE 

ce develerin sahibi olduğunu , Kabe'yi de 
sahibinin koruyacağını söylemiştir. 

Kabe'yi tahrip etmekten vazgeçmesi 
için yapılan teklifleri reddeden Ebrehe, 
ordusuna bir gün sonra hücum emrini 
verdi. Fakat önde bulunan büyük fil ye
rinden kımı ldamadı ve sonunda ordunun 
büyük bir kısmı , Kur'a n - ı Kerim 'de de 
belirtildiği gibi (ei-Fil 105 / 1-5). akın akın 
gelen ve tepelerine taş yağdıran ebabil* 
kuşları tarafından mahvedildi. Ebrehe 
canını zor kurtardı ve yaralı olarak Ye
men'e döndü ; kısa zaman sonra da 570 
veya 571 yılında öldü. Fil Vak' ası ' nın 547 
veya 563 yılında meydana geldiğine dair 
rivayetler de vardır. Yerine sırasıyla iki 
oğlu YeksOm ve MesrOk geçti. 

Araplar ' ın tarihinde bir dönüm nokta
sı teşkil eden bu hadise onlar tarafından 
bir tarih başlangıcı sayılmış ve "Amü'l
ffl" (Fil O lay ı 'n ın meydana geld iği y ıl) di
ye meşhur olmuştur. Hz. Muhammed'in 
bu olayın meydana geldiği yıl doğduğu 
kabul edilmektedir (ayrıca bk. FİL SÜRESİ) 
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Iii AHMET LÜTFi KA ZANC I 

EBREŞEHR 

(bk. NİŞABUR). 
_j 

L 

EBRU 
(.J.T.I) 

Kitreli su üzerine serpilen 
boyalarla bezenmiş kağıt 

ve bunu hazırlama sanatı. 
_j 

islam bezerne sanatlarının hazırlanış 
tekniği itibariyle en cazibi ve süratli neti
ce alınanı olan ebruculuğun menşei hak
kında kesin bir hükme varmak mümkün 
değildir. vııı. asırdan itibaren Çin'de liu 
sha shien, XII. ası rdan itibaren Japon
ya 'da suminagashi adıyla benzer tek
nikler kullanılarak yapılan birtakım çalış
maların mevcudiyeti. daha sonraki asır
larda Çağatay Türkçesi'nde ebre ismiy
le Türkistan'da ortaya çıkan bu sanatın 
tarihi gelişimi hakkında müphem de ol
sa bir f ikir vermektedir. Türkistan'dan 
en geç XVI. asır başlarında ipek yolunu 
takiben iran'a geçişinde ebri olarak ad
landırılan bu sanatın gerçekten bulut 
kümelerine benzer şekiller taşıması, bu
luta nisbet ifade eden bu Farsça ismi 
doğrulamaktadır. Osmanlı ülkesinde de 
revaç bulan aynı isim, son yüzyılda Türk
çe'de ebruya (ebru) dönüşmüştür. Galat 
olmakla beraber. kaşa benzer şekiller de 
ihtiva ettiğinden , bu sanatın Farsça· da 

"kaş" manasma gelen ebrO kelimesiyle 
adiandıniması aykırı düşmemektedir. 

Ayrıca XVI. asır ortalarında Mir Mu
hammed Tahir tarafından Hindistan 'da 
yapılmaya başlandığı rivayet olunan eb
ruculuğun, buradan iran'a ve daha son
ra istanbul'a kadar yayıldığı da kabul 
edilir. Aynı yüzyılın sonlarında. istanbul'
dan Avrupalı seyyahlar tarafından ken
di memleketlerine götürülen ebru ka
ğıtları önce Almanya'da, sonra da Fran
sa ve italya'da "mermer kağıdı" veya 
"Türk mermer kağıdı " adıyla tanınıp be
nimsenmiş ve oralarda da yapılmaya 

başlanmıştır. Zaman içinde ingiltere ve 
Amerika'ya da yayılan ebru kağıdı , her 
ülkenin sanat anlayışına göre bir farklı
lık kazanmıştır. Bunda kullanılan deği
şik malzemenin de rolü olmalıdır. 

Ebru kağıdının yapılmasında kullanı

lan alet ve malzeme şunlardır: Ebrucu
lukta kullanılan boyalar tabiattaki renk
li kaya ve topraklardan elde edildiği için 
"toprak boya" adıyla anılır ve suda eri
mediği gibi yağ da ihtiva etmezler. Bun
dan başka bazı tabii boyalarla da (lahur 
çivi di, lök . ) renk zenginliği arttırılır. Bo
yalar dövülerek ve taş üstünde biraz su 
ilavesiyle "destesenk" denilen dış bükey 
bir el taşı ile iyice ezilerek kullanıma ha-

Ebruculukta ku llanı l an malzeme ve aletler: 1. Kitre zamkın ın tabii hali. 2. Mermer üstünde ezilen boya, 3. El tası . 4. Top
rak boyayı dövmede kullanılan tas. 5. Boya toplama küreği, 6. Boya kabı, 7. Boyaların tekneye serpild iği fırça , 8. Tekneye 
boya damlatmada kullan ı lan alet, 9. Tarama yapmakta kullanılan alet. 10. Hatip ebrusu ve çiçek yapmakta ku llanıl an ince 
te l. 11. Genis tarak lı ebru için ku lla nı lan tel tarak. 12. Sık taraklı ebru için ku lla nılan tel tarak. 13. Sünbül ebrusu icin kul
lanılan te li i tahta . 


